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En resa till Indiens vilda Lejon 
 

 
 

Sasan Gir är den enda platsen i hela Asien där vilda Lejon lever i frihet i sin naturliga miljö 
 
Det asiatiska lejonet härstammar ursprungligen från Afrika men kommer närmast från Iran/Irak. 
Därifrån spred de sig till de indiska delstaterna Uttar Pradesh och Bihar. I övriga Asien är lejonet 
idag helt utrotat, men som Asiens enda vilda lejon lever en population på ca 500 lejon kvar i Gir-
skogen i delstaten Gujarat i västra Indien. Hela delstaten är 196 024 kvadrat-kilometer stor och 
består av dimhöljda berg, torra skogar, gräsland, saltöknar, insjöar och ett vidsträckt kustområde 
mot arabiska havet. 
Reservatet Sasan Gir öppnades 1965 men först 1975 klassificerades en yta på 1.412 kvm som 
nationalpark. Bergen i- och omkring nationalparken är av vulkanisk art och kallas för ”black cotton 
soil”. I Gir-parken finns 300 konstgjorda vattenhål för de vilda djuren. Inne i parkens unika Eco-
systemet finns 38 olika däggdjur, ca 300 arter fåglar och bl.a 37 arter av ormar. 
 

Vi ger dig här på ”egen hand” ett strandhugg i Gir-skogens vilda djurliv! 
 
DAG 01.   ANKOMST NEW DELHI  

Ankomst till Delhi flygplats där Swed-Asia Travels lokala representant möter upp för transfer till hotell. 
Efter lunch ges möjlighet till sightseeing / stadsrundtur enligt önskemål.  

Övernattning: Hotell i New Delhi 

 

DAG 02.  DELHI – FLYG TILL RAJKOT 

Ni hämtas upp för transfer till flygplats och inrikesflyg (1 tim 45 min) till Rajkot i delstaten Gujarat. 

Från flygplatsen i Rajkot har ni biltransport till hotell.  
Övernattning: Hotell Platinum, eller liknande 
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DAG 03.  RAJKOT – SASANGIR 185 Km/ 4 tim 

Frukost, därefter bilresa till Sasan Gir som även kallas för ”Juvelen av Saurashtra”. Detta är den enda 

platsen i hela Asien där vilda Lejon lever i frihet i sin naturliga miljö. (450-500 individer). I Gir finns 
förutom lejonen; ca 300 leoparder, 32 olika sorters reptiler, 300 fågelarter, samt andra vilda djur.  

 

Sedan flera generationer finns också en lokalbefolkning med idag ca 450 familjer bosatta inom reservatets 

område. De livnär sig i huvudsak på mangoodlingar och som lejonguider och parkvakter.  

Ni checkar in på hotell, och under eftermiddagen gör ni en första safaritur i området.  
Övernattning: Gir Birding Lodge eller liknande, 02 nätter 
 

   
Sasan Gir - Foto: Swed-Asia Travels                                        en av de mycket erfarna parkvakterna 
 

DAG 04.   SASANGIR - SAFARIDAG 

Tidig väckning kl 05.30 där kaffe/te serveras innan ni ger er av på morgonsafari kl 06.00.  

Åter till hotellet klockan 10.00 för frukost.  

Eftermiddagens safari startar kl.14.00 och avslutas klockan 18.00. 

Övernattning: Gir Birding Lodge, eller liknande 
 

DAG 05.   SASANGIR SAFARI – RAJKOT  

Morgonsafari likt föregående dags planering.  

Efter lunch lämnar ni Sasan Gir och reser med bil till staden Rajkot där ni åter checkar in på hotell. 

Övernattning: Hotell Platinum, eller liknande 
 

DAG 06.       RAJKOT - DELHI 

Frukost och transport till flygplatsen. Ankomst till New Delhi där ni möts upp för transfer till hotell.  

Resten av dagen fri för egna aktiviteter, promenader och shopping. 

Övernattning i New Delhi 

 
DAG 07.     DELHI – HEMRESA 

Transfer till Delhi flygplats för hemresa.  

- Slut på service -  

 
 
INGÅR I KOSTNADEN FÖR LANDARRANGEMANG:   

Transfer till och från flygplatser i Indien 

Inrikes flygbiljett: Delhi – Rajkot – Delhi 
Samtliga transporter med bil & chaufför 

Del i dubbelrum, på bokade hotell i Delhi, Rajkot och Sasan Gir 

Frukost på samtliga hotell 

Lunch och middagar ingår i Rajkot och i Sasan Gir (inte i Delhi om så inte speciellt önskas) 

Inträden för alla planerade/nämnda safaris i Sasan Gir 

04 Safariutflykter med privat jeep i Sasan Gir    
Naturguide och chaufför ingår på varje jeepsafari i Sasan Gir 

Mineralvatten under safariutflykter och biltransporter  

Skatter, vägavgifter, drivmedel, parkering 

Konsultation, rådgivning och information om resan av Swed-Asia Travels före avresa 

 
 


